
Telmisartan adalah golongan obat reseptor 
blocker angiotensin II (ARB). Telmisartan 
bekerja dengan memperlebar pembuluh 
darah sehingga darah dapat mengalir lebih 
mudah, yang membantu untuk menurunk-
an tekanan darah.  
Telmisartan digunakan untuk mengobati 
tekanan darah tinggi (hipertensi). Hal ini 
juga digunakan untuk mengurangi resiko 
serangan jantung, stroke, dan masalah gin-
jal.  
Selain itu Telmisartan juga diberikan se-
bagai terapi pada gagal jantung (kondisi di-
mana jantung tidak bisa memompa darah 
dengan cukup keseluruh tubuh).  
 

Sebelum menggunakan Telmisartan, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami alergi telmisartan. Perlu 
perhatian khusus pada pasien yang mem-
iliki riwayat hipertensi renovaskular, 
gangguan fungsi ginjal, gagal jantung, 
gangguan fungsi hati, tukak lambung.  
 

Bentuk Sediaan Telmisartan Apa Telmisartan itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Telmisartan tersedia dalam bentuk tablet 
dengan kekuatan 20 mg, 40 mg, dan 80 mg. 

  
 

 Gunakanlah obat Telmisartan dengan 
dosis yang sesuai untuk mengatasi 
tekanan darah tinggi, sesuai dengan 
arahan dokter.  

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis Telmisartan 
yang tepat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila 
ada yang tidak dimengerti. 

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas penuh air. 

 Obat dapat digunakan sebelum makan, 
setelah makan, atau bersama makan.  

 Bila anda lupa minum obat, segera 
minum dosis obat yang terlupakan 
ketika ingat. Tetapi jika waktunya 
mendekati dosis berikutnya, lewati 
dosis tersebut, kemudian lanjutkan 
menggunakan obat sesuai jadwal 

Bagaimana cara penggunaan 
Telmisartan ?  
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Telmisartan mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Perubahan penglihatan. 
 Pusing ringan hingga pingsan. 
 Detak jantung cepat. 
 Gatal-gatal. 
 Nyeri buang air kecil atau perubahan 

frekuensi kencing. 
 Bengkak di tangan atau dibagian bawah 

kaki.  
 Infeksi saluran nafas atas 

 
Telmisartan dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 Sakit perut. 
 Sakit punggung. 
 Kembung. 
 Perubahan nafsu makan. 
 Batuk. 
 Diare. 
 Mulut kering. 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Telmisartan ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan kaplet atau tablet pada suhu kamar 
di tempat yang sejuk dan kering dimana suhu 
tetap di bawah 30oC.  
Tidak menyimpan obat di kamar mandi atau 
dekat wastafel, dan jangan simpan di tempat 
yang terkena sinar matahari langsung.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Telmisartan dapat berinteraksi dengan 
obat-obat: 
 Diuretik, contoh obat: furosemide, hi-

droklorotiazid.  
 Diuretik hemat kalium, contoh obat spi-

ronolakton atau suplemen kalium.  
 ACE inhibitor, contoh obat lisinopril, 

ramipril atau aliskaren.  
 NSAID, contoh obat aspirin, diklofenak, 

fenoprofen, ibuprofen, ketoprofen, ke-
torolak, asam mefenamat, meloksikam, 
celecoxib, indometasin.  

Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Telmisartan bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Telmisartan ? 

Interaksi Telmisartan 
dengan obat lain 
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Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit, 
jika terjadi ruam kulit, pembengkakan wajah, 

bibir, mulut, lidah atau tenggorokan yang dapat 
menyebabkan kesulitan dalam menelan atau 

bernafas.   
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